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Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 18. března 2013 pod čj. 3043/2013 bylo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") 
doručeno Vaše podání obsahující mimo jiné žádost o informaci, zda a popřípadě kdy byla provozovateli 
JUKE BOX, spol. s r. o. vyznačena doložka právní moci na třech rozhodnutích ve Vašem podání blíže 
specifikovaných. 

Podle ustanovení § 75 odst. 2 správního řádu na požádání účastníka řízení opatří správní úřad prvního 
stupně doložkou právní moci stejnopis rozhodnutí, který byl účastníku řízení doručen. Podle ustanovení 
§ 73 odst. 1 správního řádu je přitom v právní moci takové rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému 
nelze podat odvolání. 

Doložka právní moci se na rozhodnutí Rady vyznačuje tehdy, jestliže účastník řízení předloží stejnopis 
dotyčného rozhodnutí k vyznačení doložky právní moci anebo ho zašle Radě k vyznačení doložky právní 
moci poštou. Skutečnost, že došlo k vyznačení doložky právní mocí na předloženém stejnopise rozhodnutí 
Rady, se však neeviduje, Rada tedy požadované informace nemá k dispozici. V případě, že by dotyčné 
rozhodnutí bylo Radě zasláno k vyznačení doložky právní moci poštou, by bylo možné informaci o tom 
dohledat v evidenci došlých či odchozích písemností, avšak ohledně rozhodnutí uvedených ve Vaší žádosti 
nebyla žádná taková písemná žádost o vyznačení doložky právní moci Radě doručena. 

Vzhledem k tomu, že požadované informace Rada nemá k dispozici a před jejich poskytnutím by musely 
být Radou teprve zjišťovány (např. dotazem u dotyčného provozovatele), nemá Rada povinnost dotyčné 
informace poskytnout, neboť podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se povinnost poskytovat informace netýká vytváření nových 
informací. 

Pro úplnost sdělujeme, že Vaše upozornění na možné porušení zákona s podnětem k zahájení správního 
řízení bude předloženo Radě k projednání na jejím nejbližším zasedání, o jeho vyhodnocení Radou tedy 
budete moci být vyrozuměni až následně. 

V Praze dne: 20.3.2013 Ing. Petr Bartoš 

vedoucí Úřadu Rady 
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